
ASSENSO DELL’ALTRO GENITORE 
(ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ) 

(obbligatorio in caso di esistenza di figli minorenni) 
(υποχρεωτική στην περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα τέκνα) 

 
_I_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________________ 
(Ο/Η υπογεγραμμένος/η)  
 
nat_ a ____________________________________________________________ il_______________________ 
(τόπος γέννησης)   (στις) 

 
residente in _______________________________________ Via ____________________________________ 
(κάτοικος)  (Οδός) 

 
Tel._____________________ Cellulare ____________________ Indirizzo e-mail________________________ 
(Τηλ.) (Κινητό) (Δ/νση e-mail) 
 
titolare di documento: tipo ____________________________________ rilasciato il ____________________ 
(κάτοχος εγγράφου: τύπος) (ημ/νία έκδοσης) 

 
da_________________________________________________________dà il proprio assenso al rilascio del  
(εκδούσα Αρχή) (συναινεί στην έκδοση  

 passaporto  carta d’identità  documento di viaggio 
                            διαβατήριο                           Α. Δ.Τ. (ταυτότητα)                     ταξιδιωτικό έγγραφο υπερ αυτού 

in favore di ______________________________________________________________________ 
διαβατηρίου υπέρ του/της) 

 
nat_ a ____________________________________________________________ il_______________________ 
(τόπος γέννησης)   (στις) 

 
genitore dei propri figli minori 
(γονέος των ανηλίκων τέκνων) 
 

Data ____________________                 Firma leggibile del dichiarante ____________________________ 
(Ημ/νία)                      (Υπογραφή ευανάγνωστη αιτούντος/σης) 

 
Si informa che i dati personali raccolti verranno trattati secondo le modalità di cui all. art. 11 del D.L.  30/06/2003 n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive integrazioni e modificazioni. 
(Σας ενημερώνουμε ότι τα συλλεχθέντα προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από 
το άρθρο 11 του Νόμου 30/06/2003, αρ. 196 (Κώδικας προστασίας των προσωπικών δεδομένων)  και μεταγενέστερες προσθήκες και 
τροποποιήσεις.) 

      Per presa visione 
  (Έλαβον γνώση) 
Data____________________  
(Ημ/νία) 
   
 
 

N.B.: In caso di impossibilità a presentarsi personalmente 
 il genitore cittadino comunitario dovrà inviare l’atto di assenso debitamente compilato e firmato, corredato una fotocopia 

del documento di identità che contenga la firma; 
 il genitore non comunitario residente in Grecia dovrà anch’egli inviare di assenso debitamente compilato ma la sua firma 

sul modulo dovrà essere autenticata da un’Autorità competente (Ufficio consolare, Comune – KEP, Polizia - Notaio); 
 il genitore non comunitario non residente in Grecia, potrà rivolgersi personalmente all'Ufficio consolare più vicino per dare 

il proprio assenso. Altrimenti può farlo anche davanti alla competente Autorità locale, la cui firma dovrà essere 
successivamente legalizzata dall’Autorità consolare italiana  

ΣΗΜ. Σε περίπτωση αδυναμίας να προσέλθει κάποιος προσωπικά: 
 ο γονιός που έχει κοινοτικό διαβατήριο πρέπει να στείλει την πράξη συγκατάθεσης κατάλληλα συμπληρωμένη και 

υπογεγραμμένη, μαζί με μία φωτογραφία του/της διαβατηρίου/ταυτότητας, όπου υπάρχει η υπογραφή του κατόχου; 
 ο γονιός που δεν έχει κοινοτικό διαβατήριο αλλά διαμένει στην Ελλάδα πρέπει παρομοίως να στείλει την πράξη 

συγκατάθεσης κατάλληλα συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη και η υπογραφή του στο έντυπο να είναι θεωρημένη από 
κάποια αρμόδια Αρχή (Προξενικό Γραφείο, Δήμο, Κ.Ε.Π., Αστυνομία, Συμβολαιογραφείο); 

 ο γονιός που δεν έχει κοινοτικό διαβατήριο και διαμένει εκτός Ελλάδος μπορεί ν’απευθυνθεί προσωπικά στο πιό κοντινό 
Προξενικό Γραφείο προκειμένου να δώσει την συγκατάθεσή του. Άλλως μπορεί να το κάνει και ενώπιον αρμόδιας 
ελληνικής Αρχής, η υπογραφή της οποίας ακολούθως πρέπει επικυρωθεί από την ιταλική Προξενική Αρχή. 

 


